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Informacja z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
podjętych w 2021 roku wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

 
 

Nr 
uchwały 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Realizacja uchwał 

1/2021 13.01.2021 

wyrażenia zgody na prowadzenie 
dzienników w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej wyłącznie w formie 
elektronicznej. 

Została wyrażona zgoda na prowadzenie w Zespole 
szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej 
dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie 
elektronicznej w roku szkolnym 2020/2021. Informacja 
o wyrażeniu zgody została przekazana Dyrektorowi 
szkoły pismem z  dnia 14 stycznia 20201 r. o sygn. 
OSW.4323.1.19.2020.OZ4 

2/2021 13.01.2021 
ogłoszenia wyników głosowania oraz 

zatwierdzenia zadań do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Kłodzkiego na 2021 r. 

Co realizacji zatwierdzono 10 zadań. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

3/2021 13.01.2021 

ustalenia planu finansowego 
wykonania budżetu Powiatu 
Kłodzkiego, planu finansowego 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami oraz wielkości 
dochodów związanych z realizacją 
tych zadań, które podlegają 
przekazaniu do budżetu państwa 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne powiatu o 
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, jakie 
mają do realizacji w 2021 roku, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie 
papierowej. 

4/2021 13.01.2021 
przekazania uprawnień do 

dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w 2021 r. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

5/2021 13.01.2021 

zmiany uchwały Nr 137/2015 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
25 sierpnia 2015 r. w sprawie 
powołania Zespołu ds. monitoringu 
Programu Naprawczego dla 
Powiatu Kłodzkiego. 

Uchwała realizowana na bieżąco. Powołano zespół w 
składzie: B. Zwardoń, J. Kalfas, J. Beżyk, A. Kościuk, 
P. Zilbert. 

6/2021 18.01.2021 
powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora p. 
Bożeny Czak od 1.02.2021roku powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora I LO w Kłodzku p. Marcinowi 
Klimaszewskiemu- wicedyrektorowi jednostki,  do 
czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi 
wyłonionemu w drodze konkursu. P. Marcin 
Klimaszewski pełnił obowiązki dyrektora do dnia 
31.08.2021 roku. 

7/2021 18.01.2021 

zmiany planu finansowego dla 
otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Uchwała realizowana na bieżąco, w ramach środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
opracowana plan finansowy. 

8/2021 22.01.2021 
wyrażenia zgody na likwidację środka 

trwałego będącego na stanie Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku: elektrokardiograf, rok 
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produkcji 1997. Wskazany środek trwały był 
przestarzały technologicznie, nie istniała możliwość 
jego dalszego wykorzystywania, stąd też wynikała 
konieczność jego likwidacji. 

9/2021 22.01.2021 

powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego  
w zakresie kultury fizycznej  i 
sportu w 2021 roku. 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 5 lutego 
2021 r. dokonała merytorycznej oceny złożonych ofert 
w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i na tej 
podstawie przygotowała propozycję dofinansowania, 
przekazaną na posiedzenie ZPK. 

10/2021 29.01.2021 
zatwierdzenia Planu Pracy 

Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kłodzku na 
2021 rok. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy, Kierownik 
domu jest odpowiedzialny za opracowanie planu jego 
działalności na każdy rok, w uzgodnieniu 

z wojewodą. Dokument ten zatwierdza jednostka 
prowadząca lub jednostka zlecająca. Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego zatwierdził, uprzednio zaakceptowany 
przez Wojewodę Dolnośląskiego,  Plan Pracy 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kłodzku na 2021 rok. 

11/2021 29.01.2021 

zmieniająca Uchwałę Nr 210/2016 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 
22 listopada 2016 r. w sprawie 
zasad prowadzenia 
scentralizowanych rozliczeń 
podatku od towarów i usług przez 
Powiat Kłodzki. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

12/2021 29.01.2021 

podania do publicznej wiadomości 
informacji o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych za IV 
kwartał 2020 roku. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

13/2021 29.01.2021 

powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego w 
zakresie kultury 

w 2021 roku. 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 lutego 
2021 r. dokonała merytorycznej oceny złożonych ofert 
w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i na tej 
podstawie przygotowała propozycję dofinansowania, 
przekazaną na posiedzenie ZPK. 

14/2021 29.01.2021 

powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego w 
zakresie turystyki w 2021 roku. 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 lutego 
2021 r. dokonała merytorycznej oceny złożonych ofert 
w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i na tej 
podstawie przygotowała propozycję dofinansowania, 
przekazaną na posiedzenie ZPK. 

15/2021 12.02.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do 
zawierania porozumień 
z instytucjami wspomagającymi 
działalność dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 

Pełnomocnictwo przekazane dyrektorowi ZST w Kłodzku 
w dniu 14.02.2021 r. 

16/2021 12.02.2021 udzielenia pełnomocnictwa  Pełnomocnictwo przekazane p.o dyrektora w dniu 
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pełniącemu obowiązki  Dyrektora I 
Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Bolesława Chrobrego  w Kłodzku 
do reprezentowania Powiatu 
Kłodzkiego celu realizacji projektu 
w ramach programu  Erasmus+. 

14.02.2021 r. 

17/2021 12.02.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Wicedyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku   do złożenia 
wniosku  o akredytację w 
programie Erasmus  na lata 2021 -
2027. 

Pełnomocnictwo przekazane p.o dyrektora w dniu 
14.02.2021 r. 

18/2021 12.02.2021 

wyboru i dofinansowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań 
publicznych Powiatu Kłodzkiego w 
zakresie kultury fizycznej i sportu w 
2021 r. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Zadania zostały 
rozliczone lub termin złożenia sprawozdania mija w 
styczniu br. 

19/2021 17.02.2021 

wyboru i dofinansowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację  zadań 
publicznych Powiatu Kłodzkiego 
w zakresie kultury w 2021 r. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Zadania zostały 
rozliczone lub termin złożenia sprawozdania mija w 
styczniu br. 

20/2021 17.02.2021 

wyboru i dofinansowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację  zadań 
publicznych Powiatu Kłodzkiego 
w zakresie turystyki w 2021 r. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Umowy są zawierane 
na bieżąco. Zadania zostały rozliczone lub termin 
złożenia sprawozdania mija w styczniu br. 

21/2021 24.02.2021 

ustalenia liczby oddziałów klas 
pierwszych oraz kierunków 
kształcenia zawodowego w 
szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kłodzki w 
roku szkolnym 2021/2022. 

Została ustalona liczba oddziałów klas pierwszych oraz 
kierunki kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki. Uchwała została uwzględniona przez szkoły 
przy sporządzaniu projektów majowych arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 oraz 
podczas rekrutacji do szkół. 

22/2021 24.02.2021 

wyboru ofert oraz wysokości 
przyznanego wsparcia na realizację 
zadań publicznych powiatu 
kłodzkiego przez państwowe i 
samorządowe instytucje kultury i 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
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szkoły muzyczne w 2021 roku w 
konkursie „Kultura w powiecie 
kłodzkim”. 

dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Umowy są zawierane 
na bieżąco. Zadania zostały rozliczone. 

23/2021 24.02.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

24/2021 24.02.2021 

udzielenia pożyczki długoterminowej 
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku S.A. -  
w restrukturyzacji oraz Zarządcy 
masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej 
w Kłodzku S.A.  w restrukturyzacji z 
siedzibą w Kłodzku – PMR 
Restrukturyzacje S.A. 

Pożyczki udzielono na podstawie umowy 
CRU/KTD/48/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zgodnie z  
harmonogramem wypłat. 

25/2021 26.02.2021 
wyznaczenia nauczycielowi pełnienia 

zastępstwa za osobę dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kłodzku. 

W związku z nieobecnością dyrektora ZSS w Kłodzku p. 
Adama Kwas wyznaczono Panią Anitę Michalak, 
będącą nauczycielem, do czasowego wykonywania 
zastępstwa za osobę dyrektora 

26/2021 01.03.2021 zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

W związku z nieobecnością dyrektora DPS w Nowej 
Rudzie p. Emilii Bogusiewicz,  zatrudniono od 
2.03.2021 na czas zastępstwa na stanowisku 
dyrektora DPS  p. Adama Frankowskiego. Funkcję 
pełnił do dnia 5.03.2021. 

27/2021 05.03.2021 wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży. 

wykaz nieruchomości poł.    w miejscowości Polanica – 
Zdrój przy ul. Kłodzkiej     (dz. nr 25/5, AM-1, obręb 
Centrum) przeznaczonej do sprzedaży  w trybie 
bezprzetargowym na rzecz Gminy Polanica – Zdrój za 
cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości, 
wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz 
zamieszczony na stronie internetowej Starostwa,  a 
informacja       o wywieszeniu wykazu umieszczona  
na stronie www.doba.pl. 

Po upływie terminu wywieszenia wykazu           w dniu 
14.04.2021 r. zawarty  został akt notarialny – umowa 
sprzedaży. 

28/2021 05.03.2021 
regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku. 

Regulamin wprowadzony w życie i realizowany na 
bieżąco. 

29/2021 05.03.2021 

powierzenia Staroście Kłodzkiemu 
wykonywania czynności 
zastrzeżonych dla kierownika 
zamawiającego oraz innych 
czynności określonych w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

Uchwała przekazana Staroście, realizowana na bieżąco. 

30/2021 05.03.2021 
powierzenia Wicestaroście 

Kłodzkiemu wykonywania 
czynności zastrzeżonych dla 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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kierownika zamawiającego oraz 
innych czynności określonych 
w ustawie z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

31/2021 05.03.2021 

powierzenia Członkowi Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego wykonywania 
czynności zastrzeżonych dla 
kierownika zamawiającego oraz 
innych czynności określonych 
w ustawie z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 

32/021 05.03.2021 ustalenia procedury realizacji budżetu 
powiatu kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji, Uchwałę 
zamieszczono na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego 

33/2021 05.03.2021 

zmiany Uchwały  nr 157/2018 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie  
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

Zmiany organizacyjne polegające na stworzeniu w 
strukturze  Wydziału Organizacyjnego stanowiska 
pomocy administracyjnej. 

34/2021 12.03.2021 
wyrażenia zgody na likwidację środka 

trwałego będącego na stanie Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku: zestaw tlenowy z butlą, rok 
produkcji 1997. Wskazany środek trwały był 
przestarzały technologicznie, nie istniała możliwość 
jego dalszego wykorzystywania, stąd też wynikała 
konieczność jego likwidacji. 

35/2021 12.03.2021 

wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizn pieniężnych  przez 
Placówkę Opiekuńczo - 
Wychowawczą Nr 1 w 
Domaszkowie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na przyjęcie 
przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w 
Domaszkowie darowizn w postaci pieniężnej w 
wysokości: 9 589,50 zł. Darowizny pieniężne 
przeznaczono zgodnie z wolą darczyńców na 
potrzeby dzieci przebywających w placówce: zakup 
tabletów, usługę informatyczną oraz wycieczki i 
wypoczynek. 

36/2021 12.03.2021 

wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizn pieniężnych przez 
Placówkę Opiekuńczo - 
Wychowawczą Nr 2 w 
Domaszkowie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na przyjęcie 
przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 w 
Domaszkowie darowizn w postaci pieniężnej w 
wysokości: 2 785 zł. Darowizny pieniężne 
przeznaczono zgodnie z wolą darczyńców na 
potrzeby dzieci przebywających w placówce: na 
wycieczki i wypoczynek. 

37/2021 12.03.2021 

przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego 
podmiotu leczniczego "Zespół 
Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za 
rok 2020. 

Uchwałą niniejszą Zarząd Powiatu Kłodzkiego przyjął 
informację o przebiegu wykonania planu finansowego 
podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w 
Kłodzku. Uchwała przekazana została do ZOZ w 
Kłodzku. 

38/2021 12.03.2021 wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na najem. 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził 
zgodę podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na: 

1. Przedłużenie umowy najmu miejsca na umieszczenie 
tablicy reklamującej hotel ***Adam & Spa w 
wyznaczonym miejscu na terenie Szpitala w Kudowie- 
Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c. 
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2. Przedłużenie umowy najmu miejsca na umieszczenie 
tablicy dotyczącej reklamy firmy NOWA, MEDIA 
SPÓŁKA CYWILNA w wyznaczonym miejscu na 
terenie Szpitala   w Kudowie - Zdroju przy ul. 
Zdrojowej 36c. 

3. Przedłużenie umowy z firmą Vendo Can- Michał 
Mazurek zawartej na wydzierżawienie miejsca na 
zainstalowanie automatów z gorącymi napojami i 
przekąskami na terenie Szpitala w Kłodzku i w Nowej 
Rudzie. 

4. Przedłużenie umowy dzierżawy miejsca na terenie 
Szpitala i Przychodni w Kłodzku na umieszczenie 
tablic informacyjnych o sklepie medycznym 
"MEDIPOL„ - Ryszard Tywoniuk, mieszczącym się w 
Kłodzku przy ul. Okrzei 2B. 

Uchwała została przekazana do realizacji ZOZ w 
Kłodzku. 

39/2021 12.03.2021 
zakresu i formy podawania do 

publicznej wiadomości informacji 
wymaganych ustawą o finansach 
publicznych. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji, Uchwałę 
zamieszczono na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego 

40/2021 12.03.2021 informacji o stanie mienia Powiatu 
Kłodzkiego za 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. 
Uchwała ma charakter informacyjny. 

41/2021 18.03.2021 
sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu Powiatu Kłodzkiego za 
2020 r. 

Sprawozdanie przekazano do Biura Rady Powiatu 
Kłodzkiego (Biuro Zarządu), Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu 
(WFB) w wersji papierowej, zmieszczono na stronie 
internetowej BIP Powiatu Kłodzkiego (WFB), a także 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego (Biuro Zarządu). 
Sprawozdanie opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 lipca 2021 r. 
poz. 3574. 

42/2021 18.03.2021 

zbiorczej informacji z dokonanych 
umorzeń, odroczeń terminu zapłaty 
oraz rozłożonych na raty 
należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny w 2020 r. 

Sprawozdanie przekazano do Biura Rady Powiatu 
Kłodzkiego (Biuro Zarządu) w wersji papierowej. 

43/2021 18.03.2021 

rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
"Międzygórze Reaktywacja", 
złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Zadanie zostało  zrealizowane i rozliczone. 

44/2021 18.03.2021 

ustalenia planu finansowego rachunku 
dochodów wydzielonego dla 
środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla 
domów pomocy społecznej. 

Ustalono plan finansowy dla wydzielonego rachunku 
dochodów, na którym gromadzone są środki 
pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 
19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy 
społecznej w przeciwdziałaniu skutkom 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

45/2021 23.03.2021 

zmiany uchwały nr 65/2020 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 
marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Organizacyjnego 
Domu Pomocy Społecznej w 

Zmiana Regulaminu miała na celu poprawę jakości usług 
świadczonych przez DPS. 
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Podzamku. 

46/2021 23.03.2021 
wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych będących na 
stanie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kłodzku. 

PUP na mocy protokołu nr 1/2021r. z dnia 12.04.2021r. 
w sprawie kasacji – likwidacji rzeczowych składników 
majątkowych znajdujących się na stanie 
ewidencyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, 
zdecydował o likwidacji i przekazaniu sprzętu 
specjalistycznej firmie celem utylizacji. Z  wszystkich 
urządzeń, gdzie mogły znajdować się jakiekolwiek 
dane osobowe zostały usunięte części/podzespoły je 
zawierające tj.: z jednostek roboczych, notebooków, 
tabletów i urządzenia wielofunkcyjnego Konica 
Minolta Bizhub -dyski twarde; pozostałe  drukarki nie 
umożliwiały gromadzenia danych osobowych. 

47/2021 23.03.2021 
rozwiązania umowy o pracę 

z  dyrektorem   Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

Z dniem 1 lipca 2021r. z zachowaniem trzymiesięcznego  
okresu wypowiedzenia ( bez obowiązku świadczenia 
pracy)  została rozwiązana  umowa o pracę z p. 
Emilią  Bogusiewicz. 

48/2021 23.03.2021 
zatrudnienia na zastępstwo dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie. 

Od 24.03.2021. na stanowisku dyrektora DPS w Nowej 
Rudzie na czas zastępstwa,  został zatrudniony p. 
Adam Frankowski. Funkcję pełnił do 30.06.2021r. 

49/2021 31.03.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do 
przystąpienia do  V edycji projektu 
wspieranego przez  Ministerstwo 
Obrony Narodowej  "Certyfikowane 
Wojskowe Klasy Mundurowe". 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. 

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa została 
przesłana do Dyrektora Szkoły pismem z dnia 
06.04.2021 r. o  sygn.. OSW.077.4.2021.OZ4. 

50/2021 31.03.2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wybór operatora konkursu na 
mikrodotacje   z przeznaczeniem 
na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2021 r. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń. 
Wpłynęła jedna oferta. 

51/2021 31.03.2021 

ogłoszenia naboru do Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie na wybór 
operatora konkursu na 
mikrodotacje z przeznaczeniem  na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2021 r. 

Ogłoszenie o naborze do komisji zostało wywieszone na 
stronie BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń. 
Nie wpłynęły zgłoszenia do komisji. 

52/2021 31.03.2021 upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku. 

Uchwała realizowana jest przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Kłodzku w ramach bieżącej 
działalności jednostki 

53/2021 31.03.2021 

zmiany planu finansowego dla 
otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

54/2021 31.03.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
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Budżetami JST BeSTi@. 

55/2021 13.04.2021 

udzielenia dotacji podmiotowi 
leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na zakup 
aparatów HFNC model HUMID-BH 
wraz z oprzyrządowaniem do 
tlenowej wentylacji 
wysokoprzepływowej. 

Zgodnie z umową  nr CRU/ZKB/102/2021 z dnia 
13.04.2021r. , po przedłożeniu przekazującemu 
dotację faktury VAT potwierdzającej dokonanie 
zakupu, jednostce została przekazana dotacja w 
wysokości 

46 980,00 złotych na zakup aparatów HFNC model 
HUMID-BH wraz z oprzyrządowaniem do tlenowej 
wentylacji wysokoprzepływowe. Dotacja została 
rozliczona zgodnie z umową. 

56/2021 13.04.2021 

ogłoszenia konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2021 r. pt. „Festiwal 
muzyki klasycznej”. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń. 
Wpłynęły dwie oferty. 

57/2021 13.04.2021 

ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2021 r. pt. „Festiwal 
muzyki klasycznej”. 

Ogłoszenie o naborze do komisji zostało wywieszone na 
stronie BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń. 
Nie wpłynęły zgłoszenia do komisji. 

58/2021 13.04.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów  i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

59/2021 13.04.2021 

rozpatrzenia oferty Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Ziemi 
Kłodzkiej”, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Na podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Zadanie zostało wykonane, wpłynęło sprawozdanie z 
jego realizacji. 

60/2021 20.04.2021 

zatwierdzenia regulaminu XVII Edycji 
Powiatowego Konkursu "Najlepsze 
inicjatywy społeczności lokalnych" 
w ramach programu "Odnowa wsi 
powiatu Kłodzkiego". 

Zatwierdzony regulamin Konkursu został rozesłany do 
wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu 
kłodzkiego oraz opublikowany na stronach 
internetowych powiatu. 05.08.2021 rozstrzygnięto 
konkurs. 

61/2021 28.04.2021 
podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za I kwartał 
2021 roku. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

62/2021 28.04.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

63/2021 07.05.2021 udzielenia pełnomocnictwa Pełnomocnictwo przekazano dyrektorowi NST w Nowej 
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Dyrektorowi Noworudzkiej Szkoły 
Technicznej w Nowej Rudzie  do 
zawarcia umowy w celu realizacji 
projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Rudzie w dniu 11.05.2021 r. 

64/2021 07.05.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Kłodzkiej Szkoły 
Przedsiębiorczości w Kłodzku   do 
zawarcia umowy w celu realizacji 
projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Pełnomocnictwo przekazano dyrektorowi KSP w Kłodzku 
w dniu 11.05.2021 r. 

65/2021 07.05.2021 

powołania składu Komisji 
Konkursowej do zaopiniowania 
ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wybór operatora 
konkursu na mikrodotacje z 
przeznaczeniem na realizację 
zadań publicznych powiatu 
kłodzkiego z zakresu kultury w 
2021 roku. 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 maja 
2021 r. dokonała merytorycznej oceny złożonych ofert 
w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i na tej 
podstawie przygotowała propozycję dofinansowania, 
przekazaną na posiedzenie ZPK. 

66/2021 07.05.2021 
przekazania darowizny rzeczowej dla 

Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kłodzku. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego przekazał Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku 
sprzęt medyczny tj. elektrody do defibrylatorów w 
ilości 9 szt. elektrod Progetti RescueSam oraz 5 szt 
elektrod Primedic SavePads AED Preconnect o 
łącznej wartości 3 439,80 zł. Przekazane przez 
Starostę Kłodzkiego Umową darowizny z dnia 
12.05.2021 r. 

67/2021 07.05.2021 
wyrażenia zgody na likwidację środka 

trwałego będącego na stanie  
Domu Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie: pralnico - wirówka, rok 
produkcji 1996. Dokonana ocena techniczna 
wskazywała na zużycie środka trwałego w 85 %. 
Naprawa była nieopłacalna, stąd też wynikała 
konieczność likwidacji środka trwałego. 

68/2021 07.05.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

69/2021 12.05.2021 

uzgodnienia prowadzenia nadzoru 
nad pomieszczeniami szkoły 
i terenem wokół Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej w postaci środków 
technicznych umożliwiających 
rejestrację obrazu (monitoringu). 

W szkole zostało uzgodnione prowadzenie nadzoru nad 
pomieszczeniami szkoły i terenem wokół w postaci 
monitoringu. 

Uchwała została przekazana do szkoły pismem z dnia 14 
maja 2021 r. o sygn. OSW.4323.1.3.2021.OZ4. 

Uchwała została ogłoszona na BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. 

Uchwała obowiązuje. 

70/2021 12.05.2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
obejmujących działalność 
w zakresie społecznej integracji 
osób niepełnosprawnych z terenu 

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, 
Komisja konkursowa przedłożyła Zarządowi Powiatu 
Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. 
propozycje wyboru ofert. 
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Powiatu Kłodzkiego. 

71/2021 12.05.2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Kłodzkiego. 

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, 
Komisja konkursowa przedłożyła Zarządowi Powiatu 
Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. 
propozycje wyboru ofert. 

72/2021 12.05.2021 

wyboru i dofinansowania oferty 
złożonej w otwartym konkursie ofert 
na wybór operatora konkursu na 
mikrodotacje z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2021 roku. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Na 
podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Termin złożenia sprawozdania mija 30 stycznia br. 

73/2021 18.05.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej do zawarcia umowy 
w celu realizacji projektu w ramach 
programu  Erasmus+. 

Pełnomocnictwo przekazano dyrektorowi ZSP w 
Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 19.05.2021 r. 

74/2021 18.05.2021 
podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

75/2021 18.05.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku   do 
zawarcia umowy w celu realizacji 
projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Pełnomocnictwo przekazano dyrektorowi ZST w Kłodzku 
w dniu 19.05.2021 r. 

76/2021 24.05.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży. 

Wykaz nieruchomości zabudowanej  ruinami budynków i 
budowli: agregatu, stacji pomp, oczyszczalni, 
zbiornika p/pożarowego (dz. nr 14, AM-2, obręb 
Jurandów),   poł. w Kłodzku w rejonie ul. Szpitalnej 
przeznaczonej do sprzedaży  wywieszony został na 
okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku oraz zamieszczony na stronie internetowej 
Starostwa, a informacja o wywieszeniu wykazu 
umieszczona na stronie www.doba.pl. Zgodnie z 
procedurą sprzedaży określoną przepisami ustawy o 
gospodarce nieruchomościami po upływie terminu 
wywieszenia wykazu przeprowadzony zostanie      I 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości. Przewidywany termin 
przeprowadzenia I przetargu: wrzesień 2021 r. 

77/2021 24.05.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży. 

wykaz nieruchomości niezabudowanej  poł.  w Bystrzycy 
Kłodzkiej  w rejonie ul. Floriańskiej   (dz. nr 4/5 i nr 
4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna) przeznaczonej do 
sprzedaży  wywieszony został na okres 21 dni w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz 
zamieszczony na stronie internetowej Starostwa, a 
informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona na 
stronie www.doba.pl. 

Zgodnie z procedurą sprzedaży określoną przepisami 
ustawy o gospodarce nieruchomościami po upływie 
terminu wywieszenia wykazu przeprowadzony 
zostanie      I przetarg ustny nieograniczony na 

http://www.doba.pl/
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sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 
Przewidywany termin przeprowadzenia I przetargu: 
wrzesień 2021 r 

78/2021 24.05.2021 
uchwalenia zmian do Regulaminu 

Organizacyjnego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku. 

Uchwała realizowana jest przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Kłodzku w ramach bieżącej 
działalności jednostki, zmiany wejdą w życie w dn. 
01.08.2021 r. 

79/2021 24.05.2021 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłodzku – Pana 
Krzysztofa Bolisęgi do 
wykonywania wszelkich czynności, 
w tym podpisywania umów cywilno-
prawnych w ramach realizacji 
projektów pilotażowych pn.: „Nowe 
spojrzenie – nowe możliwości”  
finansowanych ze środków rezerwy 
Funduszu Pracy będących w 
dyspozycji Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii. 

Tutejszy Urząd w dniu  30.06.2021 r. w ramach realizacji 
projektów pilotażowych pn.: „„Nowe spojrzenie – 
nowe możliwości”  złożył dwa projekty pilotażowe pt.: 

1. PROGRAM 1000 PLUS -  gdzie partnerem jest Powiat 
ząbkowicki - realizator Powiatowy Urząd Pracy . 

Wartość około 1,2 mln zł. 
2. PROGRAM KREDYT NA ZAUFANIE - Lider - Powiat 

kłodzki - realizator Powiatowy Urząd Pracy  Partner 1 
- Powiat wałbrzyski - realizator Powiatowy Urząd 
Pracy (PW) Partner 2 - Powiat ząbkowicki - realizator 
Powiatowy Urząd Pracy (PZ) Partner 3 - 
Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z 
siedzibą w Wałbrzychu (FAL) Partner 4 - Fundację 
Razem z siedzibą w Wałbrzychu (FR) Partner 5 - 
Dolnośląskich Pracodawców z siedzibą w Wałbrzychu 
(DP) - instytucja dialogu społecznego ( związek 
pracodawców). Wartość około 4,7 mln zł. 

W chwili obecnej czekamy na ocenę w/w wniosków. 

80/2021 24.05.2021 
opracowania projektu budżetu powiatu 

na rok 2022 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2022-
2025. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

81/2021 26.06.2021 

powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego w 
zakresie kultury w 2021 roku pt. 
"Festiwal muzyki klasycznej". 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 26 maja 
2021 r. dokonała merytorycznej oceny złożonych ofert 
w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i na tej 
podstawie przygotowała propozycję dofinansowania, 
przekazaną na posiedzenie ZPK 

82/2021 02.06.2021 
ogłoszenia konkursu  na stanowisko 

dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

W dniu 4.06 został ogłoszony konkurs na stanowisko 
dyrektora DPS w Nowej Rudzie, termin składania 
ofert upłynął w dniu 15.06.2021r.Konkurs rozstrzygnął 
się w dniu 16.06.2021r. 

Komisja konkursowa rekomendowała zatrudnienie na 
stanowisku dyrektora p. Renatę Wolan-Niemczyk. 

83/2021 02.06.2021 
wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku. 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi MOS 
w Kłodzku 10.06.2021r. 

84/2021 02.06.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w 
Długopolu - Zdroju do zawierania 
porozumień z instytucjami 
wspomagającymi działalność 
dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą szkoły. 

Uchwałę przekazano dyrektorowi SOSzW w Długopolu – 
Zdrój w dniu 07.06.2021 r. 

85/2021 02.06.2021 upoważnienia Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Jugowie- 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego upoważnił Pana Adama 
Frankowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
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Pana Adama Frankowskiego do 
sporządzenia, podpisania i złożenia 
wniosku do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego o dofinansowanie 
zadania oraz do podejmowania 
wszelkich czynności prawnych 
w zakresie realizacji zadania 
"Remont szybów i maszynowni 
dźwigowych wraz z wymianą 
urządzeń dźwigowych w Domu 
Pomocy Społecznej w Jugowie jako 
element realizacji potrzeb osób 
niepełnosprawnych". 

w Jugowie do podejmowania działań w przedmiotowej 
sprawie. 

86/2021 02.06.2021 

wyboru i dofinansowania oferty 
złożonej w otwartym konkursie ofert 
na realizację  zadań publicznych 
Powiatu Kłodzkiego w zakresie 
kultury w 2021 r. pt. "Festiwal 
muzyki klasycznej". 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Na 
podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Termin złożenia sprawozdania 30 stycznia br. 

87/2021 02.06.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

88/2021 11.06.2021 

zmiany uchwały nr 209/2020 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
9 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
Nr 1 w Domaszkowie. 

Zmiany Regulaminu miały na celu dostosowanie 
struktury organizacyjnej do obecnych potrzeb 
jednostki. Utworzono stanowisko pracownika 
socjalnego, co pozwoli na prawidłową realizację  
zadań związanych ze współpracą z sądami, 
kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, 
a także umożliwia prawidłową realizację zadań 
związanych z urlopowaniem wychowanków. 

89/2021 11.06.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia. 

wykaz nieruchomości zabudowanej  (dz. nr 63, AM-1, 
obręb Centrum),   poł. w Kłodzku przy  ul. Zawiszy 
Czarnego 2 przeznaczonej do zbycia wywieszony 
został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa 
Powiatowego       w Kłodzku oraz zamieszczony na 
stronie internetowej Starostwa, a informacja o 
wywieszeniu wykazu umieszczona na 
stronie www.doba.pl. Zgodnie z procedurą sprzedaży 
określoną przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami po upływie terminu wywieszenia 
wykazu przeprowadzony zostanie      I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości. Przewidywany termin 
przeprowadzenia I przetargu: październik     2021 r. 

90/2021 11.06.2021 
zatwierdzenia Regulaminu "XV 

Prezentacji Zespołów Ludowych 
Ziem Pogranicznych RÓŻA 
KŁODZKA". 

Na podstawie zatwierdzonego regulaminu została 
przeprowadzona impreza pt. XV Prezentacje 
Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych RÓŻA 
KŁODZKA dnia 18 lipca 2021 r. w skansenie w 
Kudowie-Pstrążnej 

91/2021 11.06.2021 zatrudnienia na czas zastępstwa  na W związku z nagłą nieobecności dyrektora jednostki w 

http://www.doba.pl/
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stanowisku dyrektora Zespołu 
Koedukacyjnych Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych typu 
socjalizacyjnego „Wspólnota 
Dziecięca Gromadka”. 

celu zapewnienia ciągłości zarzadzania podjęto 
uchwałę w sprawie zatrudnienia na stanowisku 
dyrektora p. Małgorzatę Baszak. W dniu 11.06 2021 
roku uchwała w sprawie zatrudnienia p. Baszak 
została uchylona. 

92/2021 17.06.2021 
wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych będących na 
stanie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kłodzku. 

PUP na mocy protokołu nr 2/2021r. z dnia 22.06.2021r. 
w sprawie kasacji –likwidacji rzeczowych składników 
majątkowych znajdujących się na stanie 
ewidencyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, 
zdecydował 

o likwidacji i przekazaniu sprzętu specjalistycznej firmie 
celem utylizacji. Urządzenia objęte niniejszą 
likwidacją nie umożliwiały gromadzenia danych 
osobowych. 

93/2021 17.06.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

94/2021 17.06.2021 zatrudnienia  dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

Od dnia 1.07.2021 roku na stanowisku dyrektora DPS w 
Nowej Rudzie zatrudniono p. Renatę Wolan-
Niemczyk, kandydat wyłoniony w drodze 
postępowania konkursowego. 

95/2021 17.06.2021 

wyrażenia zgody na likwidację 
i sprzedaż w formie przetargu 
środka trwałego, będącego na 
stanie Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kłodzku. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku wycofał z bieżącej 
eksploatacji samochód służbowy IVECO o numerze 
rejestracyjnym DKL 2UJ8. Samochód został 
sprzedany w sierpniu 2021 r. 

96/2021 23.06.2021 

uchylenia uchwały Nr 91/2021 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 
11 czerwca 2021 r.  w sprawie 
zatrudnienia na czas zastępstwa  
na stanowisku dyrektora Zespołu 
Koedukacyjnych Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych typu 
socjalizacyjnego „Wspólnota 
Dziecięca Gromadka”. 

Pani Małgorzata Baszak pełni zastępstwo na podstawie 
upoważnienia wydanego przez dyrektora jednostki. W 
związku z powyższym podjęta uchwała stała się 
bezprzedmiotowa. 

97/2021 23.06.2021 

zlecenia organizacjom pozarządowym 
realizacji w 2021 roku zadań 
publicznych obejmujących 
działalność w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Kłodzkiego. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. 
zadań publicznych obejmujących działalność w 
zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego, 
zlecił w drodze umowy realizację zadań 8 
organizacjom z terenu Powiatu Kłodzkiego. 

98/2021 23.06.2021 

zlecenia organizacjom pozarządowym 
realizacji w 2021 roku zadań 
publicznych obejmujących 
działalność w zakresie społecznej 
integracji osób niepełnosprawnych 
z terenu Powiatu Kłodzkiego. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. 
zadań publicznych obejmujących działalność w 
zakresie społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych  z terenu Powiatu Kłodzkiego, 
zlecił w drodze umowy realizację zadań 8 
organizacjom z terenu Powiatu Kłodzkiego. 

99/2021 23.06.2021 zmiany Uchwały Nr 13/2013 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 

Zmiany Regulaminu miały na celu dostosowanie 
struktury organizacyjnej do obecnych potrzeb 
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15 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Zespołu 
Koedukacyjnych Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych 
typu socjalizacyjnego „Wspólnota 
Dziecięca Gromadka” w Nowej 
Rudzie. 

jednostki. Utworzono stanowisko zastępcy dyrektora, 
co pozwoli na prawidłową realizację zadań  jednostki, 
zwłaszcza w przypadku długotrwałej nieobecności jej 
dyrektora. 

100/2021 23.06.2021 
zaopiniowania propozycji pozbawienia 

drogi kategorii drogi gminnej 
i wyłączenia jej z użytkowania. 

Pismem KTD.7110.1.2021.ZR z dnia 28.06.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Burmistrza Miasta Nowa Ruda 

101/2021 23.06.2021 

harmonogramu konsultacji 
społecznych  w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2022 rok , wzoru 
formularza zgłoszenia propozycji  
zadania oraz listy osób 
popierających zgłoszone zadanie 
do Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok. 

Przyjęto harmonogram konsultacji, uchwała w trakcie 
realizacji. 

102/2021 30.06.2021 zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

103/2021 30.06.2021 
ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

Konkurs ogłoszono w dniu 30.06.2021r. Termin 
składania ofert upłynął w dniu 6.08.2021r. 

104/2021 08.07.2021 
wyrażenia zgody na przyjęcie przez 

Zespół Szkół Specjalnych w Nowej 
Rudzie darowizn pieniężnych. 

Uchwała została przesłana do Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowej Rudzie celem realizacji. 

105/2021 08.07.2021 

rozpatrzenia oferty Fundacji Olgi 
Tokarczuk, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Na podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

106/2021 08.07.2021 

powołania Komisji  Oceniającej 
występy zespołów podczas "XV 
Prezentacji Zespołów Ludowych 
Ziem Pogranicznych RÓŻA 
KŁODZKA". 

Na podstawie uchwały ZPK wyłoniono Komisję 
Oceniającą występy podczas „XV Prezentacji 
Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych RÓŻA 
KŁODZKA”, w dniu 18 lipca 2021 r. w skansenie w 
Kudowie-Pstrążnej. W Prezentacjach wzięło udział 11 
zespołów ludowych. Zwyciężył zespół Siekiereczki ze 
Stronia Śląskiego. Zadanie zostało zrealizowane. 

107/2021 14.07.2021 
przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Kłodzkiego 
na lata 2021-2023. 

Uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. 
Uchwała ma charakter informacyjny 

108/2021 14.07.2021 
powołania komisji egzaminacyjnej dla 

Pani Justyny Bytomskiej -pedagoga  
ubiegającego  się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała weszła w życie. 
Została opublikowana na BIP Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku. Skład komisji poinformowano o terminie 
egzaminu pismem dnia 21.07.2021r. sygn. 
OSW.4370.1.2021.OZ3. Na jej podstawie 



   Załączniku nr 2 do Raportu o Stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2021  - strona 15 
 

przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne w 
sprawie awansu nauczycielki na stopień nauczyciela 
mianowanego . 

109/2021 14.07.2021 

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Joanny Wnuk-Lipińskiej -
nauczycielki ubiegającej się o 
awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

Uchwała weszła w życie. Została opublikowana na BIP 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Skład komisji 
poinformowano o terminie egzaminu pismem dnia 
21.07.2021r. sygn. OSW.4370.1.2021.OZ3 

Na jej podstawie przeprowadzono postępowanie 
egzaminacyjne w sprawie awansu nauczycielki na 
stopień nauczyciela mianowanego . 

110/2021 14.07.2021 
powołania komisji egzaminacyjnej dla 

Pani Agnieszki Chwiłki -pedagoga 
ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała weszła w życie. 
Została opublikowana na BIP Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku. Skład komisji poinformowano o terminie 
egzaminu pismem dnia 21.07.2021r. sygn. 
OSW.4370.1.2021.OZ3 

Na jej podstawie przeprowadzono postępowanie 
egzaminacyjne w sprawie awansu nauczycielki na 
stopień nauczyciela mianowanego . 

111/2021 14.07.2021 

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Katarzyny Baraniuk -
nauczyciela ubiegającego się o 
awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

Uchwała weszła w życie. 
Została opublikowana na BIP Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku. Skład komisji poinformowano o terminie 
egzaminu pismem dnia 21.07.2021r. sygn. 
OSW.4370.1.2021.OZ3 

Na jej podstawie przeprowadzono postępowanie 
egzaminacyjne w sprawie awansu nauczycielki na 
stopień nauczyciela mianowanego . 

112/2021 14.07.2021 
powołania komisji egzaminacyjnej dla 

Pani Eweliny Kopacz -nauczycielki 
ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

Uchwała weszła w życie. 
Została opublikowana na BIP Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku. Skład komisji poinformowano o terminie 
egzaminu pismem dnia 21.07.2021r. sygn. 
OSW.4370.1.2021.OZ3. Na jej podstawie 
przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne w 
sprawie awansu nauczycielki na stopień nauczyciela 
mianowanego . 

113/2021 14.07.2021 
powołania komisji egzaminacyjnej dla 

Pani Moniki Szponar -nauczycielki 
ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

Uchwała weszła w życie.  Została opublikowana na BIP 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Skład komisji 
poinformowano o terminie egzaminu pismem dnia 
21.07.2021r. sygn. OSW.4370.1.2021.OZ3. Na jej 
podstawie przeprowadzono postępowanie 
egzaminacyjne w sprawie awansu nauczycielki na 
stopień nauczyciela mianowanego . 

114/2021 14.07.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

115/2021 16.07.2021 

udzielenia pełnomocnictwa Staroście 
Kłodzkiemu do podejmowania 
w imieniu i na rzecz Powiatu 
Kłodzkiego wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych 
niezbędnych do złożenia wniosków 
i oświadczeń o dofinansowanie 

Uchwała realizowana na bieżąco. Staroście udzielono 
pełnomocnictwa. 
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z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

116/2021 21.07.2021 

zmiany uchwały nr 226/2019 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego w sprawie 
przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnych potrzeb organizacyjnych w jednostce. 
Zgodnie ze zmienionym Regulaminem 
Organizacyjnym w jednostce zlikwidowano 
stanowisko Głównego Specjalisty Koordynatora, a 
utworzono stanowisko Głównego Administratora. 

117/2021 21.07.2021 zaopiniowania propozycji pozbawienia 
drogi kategorii drogi powiatowej. 

Pismem KTD.7110.2.2021.ZR z dnia 02.08.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Zarządu Powiatu 
Ząbkowickiego. 

118/2021 21.07.2021 

przedłużenia  powierzenia stanowiska 
dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego im. 
Przyjaciół Środowiska w Długopolu-
Zdroju. 

Przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. 
Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdroju p. Bożenie 
Włodarczyk na okres 5 lat szkolnych tj. od 1.09.2021 
do 31.08.2026 roku. 

119/2021 21.07.2021 
zasad i trybu przyznania nagrody 

rocznej dyrektorowi podmiotu 
leczniczego, dla którego organem 
założycielskim jest Powiat Kłodzki. 

Ustalono zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej 
dyrektorowi podmiotu leczniczego dla którego 
organem założycielskim jest Powiat Kłodzki. 

120/2021 21.07.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

121/2021 28.07.2021 

przyznania stypendium w ramach 
Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego Powiatu 
Kłodzkiego ,,Discipulus 
Exemplorum" za rok szkolny 
2020/2021. 

Zostało przyznane stypendium dla 20 uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 
2021/2022. Uchwała w sprawie przyznania 
stypendiów została przekazana do szkół celem 
realizacji. 

122/2021 28.07.2021 

powołania składu komisji konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

Powołano komisję konkursową celem  wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w 
Kłodzku. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 
20.08.2021r. 

123/2021 28.07.2021 
podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za II kwartał 
2021 roku. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

124/2021 28.07.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

125/2021 04.08.2021 
 

udzielenia dotacji w wysokości 38 
745,00 złotych podmiotowi 
leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na 

Zgodnie z umową  nr CRU/ZKB/251/2021 
z dnia 12.08.2021r. , po przedłożeniu przekazującemu 

dotację faktury VAT potwierdzającej dokonanie 
zakupu, jednostce została przekazana dotacja w 
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dofinansowanie zakupu 
oprogramowania e-Zdrowie. 

wysokości 38 745,00 złotych na zakup 
oprogramowania e-Zdrowie. Dotacja została 
rozliczona zgodnie z umową. 

126/2021 04.08.2021 

wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na najem, 
dzierżawę i zbycie 
zamortyzowanych środków 
trwałych. 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził 
zgodę podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na: 

1. Dzierżawę terenu niezabudowanego na 40 miejsc 
parkingowych usytuowanego na terenie Szpitala w 
Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c firmie 
HEDAR z siedzibą w Łaziskach Górnych. 

2. Najem pomieszczenia o powierzchni 28,4 m2  
znajdującego się na terenie szpitala w Kudowie - 
Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c firmie Nowa Media 
Spółka Cywilna z siedzibą w Kudowie - Zdroju. 

3. Przedłużenie umowy najmu pomieszczenia o 
powierzchni 27,5 m2   na terenie szpitala w Kudowie - 
Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c  dla Piekarni Precel ZPH 
Michał Grudysz zam. 57-320 Polanica - Zdrój, ul. 
Pułaskiego 16. 

4. Zbycie następujących środków trwałych: 
a) Elektrokardiograf AsCard, rok produkcji 2012, wartość 

brutto 4 455,00 zł., 
b) Ultrasonograf, rok produkcji 2000, wartość brutto 37 

376,65 zł. 
c) Kardiomonitor, rok produkcji 1998, wartość brutto 17 

000,00 zł. 
d) Kardiomonitor, rok produkcji 2010, wartość brutto 10 

753,50 zł. 

127/2021 04.08.2021 
powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Kłodzku. 

Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku p. 
Dagmarze Szymańskiej na okres 1.09.2021- 
31.08.2022roku. 

128/2021 04.08.2021 

zatwierdzenia regulaminu konkursu na 
"Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy" Powiatu Kłodzkiego 
2021 roku oraz powołania komisji 
konkursowej. 

30.08.2021 został przeprowadzony  konkursu na 
„Najpiękniejszy winiec dożynkowy” Powiatu 
Kłodzkiego 2021 roku. 

129/2021 17.08.2021 

zmiany uchwały nr 65/2020 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
27 marca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku. 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnych potrzeb organizacyjnych w jednostce. 

130/2021 17.08.2021 

udzielenia Pani Renacie Wolan- 
Niemczyk- Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Kłodzkiego w sprawach o likwidację 
niepodjętych depozytów po 
zmarłych mieszkańcach Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na wydanie 
upoważnienia  w przedmiotowej sprawie. 

131/2021 17.08.2021 zaopiniowania propozycji pozbawienia 
drogi kategorii drogi gminnej 

Pismem KTD.7110.3.2021.ZR z dnia 30.08.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Burmistrza Miasta Kłodzko. 
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i wyłączenia jej z użytkowania. 

132/2021 17.08.2021 zaopiniowania propozycji zaliczenia 
drogi do kategorii drogi gminnej. 

Pismem KTD.7110.4.2021.ZR z dnia 30.08.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Burmistrza Miasta Kłodzko. 

133/2021 17.08.2021 zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej. 

Pismem KTD.7110.5.2021.ZR z dnia 30.08.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Burmistrza Miasta i Gminy 
Radków. 

134/2021 17.08.2021 zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej. 

Pismem KTD.7110.6.2021.ZR z dnia 30.08.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Burmistrza Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój. 

135/2021 17.08.2021 

przyjęcia planu kontroli wybranych 
zadań realizowanych w obszarze 
kultury, turystyki i sportu przez 
organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, w ramach 
otwartych konkurów ofert na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego w 2021 roku. 

Na podstawie uchwały przeprowadzono zaplanowane 
kontrole zadań publicznych powiatu kłodzkiego 
realizowanych w obszarze kultury, turystyki i sportu 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 
r. Łącznie skontrolowano 9 zadań. 

136/2021 17.08.2021 
przekazania darowizny rzeczowej dla 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kłodzku. 

Zgodnie z umową  nr CRU/ZKB/308/2021 z dnia 
09.09.2021r. , przekazano darowiznę rzeczową tj. 
lodówkę specjalistyczną do przechowywania 
szczepionek na potrzeby ZOZ w Kłodzku na kwotę 6 
126,00 zł. . 

137/2021 17.08.2021 

udzielenia dotacji w wysokości 
15.000 zł podmiotowi leczniczemu 
"Zespół Opieki Zdrowotnej" 
w Kłodzku na realizację programu 
badań przesiewowych dla 
wczesnego wykrywania raka 
gruczołu krokowego pn. „W trosce 
o prostatę". 

Zgodnie z umową  nr CRU/ZKB/309/2021 z dnia 
09.09.2021r., Przekazano środki finansowe celem 
realizacji programu badań przesiewowych dla 
wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego pn. 
„W trosce   o prostatę” . Dotacja została rozliczona 
zgodnie z umową. 

138/2021 17.08.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

139/2021 20.08.2021 
wyrażenia zgody na likwidację środka 

trwałego w Branżowej Szkole 
I Stopnia Specjalnej 
Nr 3 w Kłodzku. 

Uchwała została przesłana do Dyrektora Branżowej 
Szkoły I Stopnia nr 3 w Kłodzku celem realizacji. 

140/2021 20.08.2021 

informacji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu kłodzkiego, 
o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu 
kłodzkiego oraz informacji 
z wykonania planów finansowych 
samorządowych osób prawnych za 
I półrocze 2021 r. 

Uchwałę przekazano do Rady Powiatu Kłodzkiego i 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
Zespół w Wałbrzychu oraz zamieszczono na stronie 
internetowej BIP Powiatu Kłodzkiego. 

141/2021 20.08.2021 
zmieniająca Uchwałę Nr 80/2021 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 
24 maja 2021 r. w sprawie 
opracowania projektu budżetu 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu kłodzkiego do realizacji. 
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powiatu na rok 2022 oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022-2025. 

142/2021 26.08.2021 
wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu 

jednolitego Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnych potrzeb organizacyjnych w jednostce. 
Wprowadzono dodatkowe stanowisko terapeuty. W 
Dziale Administracyjno– Gospodarczym zmieniono 
stanowisko kierownika magazynów na magazyniera.                    
W celu uporządkowania zapisów Regulaminu przyjęty 
został jego tekst jednolity. 

143/2021 26.08.2021 
zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną 
szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs 
albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego 
przeprowadzenie w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości: 

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do 
postępowania konkursowego; 

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania 
konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej 
członków; 

3) naruszenia tajności głosowania; 
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na 

wynik konkursu. Po zakończonym postępowaniu 
konkursowym nie stwierdzono nieprawidłowości, które 
mogłyby być podstawą unieważnienia konkursu. W 
związku z tym postępowanie konkursowe zostało 
zatwierdzone. 

144/2021 26.08.2021 
powierzenia stanowiska  dyrektora 

I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego  w Kłodzku. 

Na mocy uchwały zostało powierzone stanowisko 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego  w Kłodzku p.  Marcinowi 
Klimaszewskiemu na okres od 1.09.2021 do 
31.08.2026 roku. 

145/2021 31.08.2021 

zmiany Uchwały Nr 13/2013 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
15 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Zespołu 
Koedukacyjnych Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych 
typu socjalizacyjnego „Wspólnota 
Dziecięca Gromadka” w Nowej 
Rudzie. 

Zmiana Regulaminu dotyczyła dostosowania struktury 
organizacyjnej do zadań i potrzeb jednostki. 

146/2021 31.08.2021 
powierzenia zastępstwa za dyrektora 

Rodzinnego Domu Dziecka 
Nr 2 w Kątach Bystrzyckich. 

W związku z długoterminową nieobecnością dyrektora 
RDD Nr 2 w Kątach Bystrzyckich w celu 
prawidłowego funkcjonowania jednostki konieczne 
było powierzenie wykonania obowiązków osobie 
zastępującej, jak również udzielenie upoważnienie do 
wykonywania wszelkich czynności prawnych 
związanych z prowadzeniem działalności statutowej. 

147/2021 31.08.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
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Budżetami JST BeSTi@. 

148/2021 08.09.2021 zaopiniowania propozycji zaliczenia 
drogi do kategorii drogi gminnej. 

Pismem KTD.7110.4.2021.ZR z dnia 14.09.2021 roku 
przesłano uchwałę do  Burmistrza Miasta Kłodzko. 

149/2021  

udzielenia pani Monice Bernadowskiej 
oraz panu Andrzejowi Krawcowi - 
pracownikom Wydziału RPK 
upoważnień do przeprowadzenia 
kontroli wybranych zadań 
realizowanych w obszarze kultury, 
turystyki i sportu przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku 
publicznego, w ramach otwartych 
konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych Powiatu 
Kłodzkiego w 2021 roku. 

Na podstawie decyzji ZPK przygotowano upoważnienia 
dla pani Moniki Bernadowskiej i pana Andrzeja 
Krawca. Przeprowadzono planowane kontrole 
wybranych stowarzyszeń. 

150/2021  
wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej” w Kłodzku na najem 
oraz dzierżawę. 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził 
zgodę podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na: 

1.Dzierżawę Przedsiębiorstwu Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku S.A.  w restrukturyzacji, 
części terenu niezabudowanego zlokalizowanego na 
terenie Szpitala w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 
36 C z przeznaczeniem na parkowanie autokaru. 

2. Najem powierzchni  w Kłodzku przy ul.  Szpitalnej 1a i 
przy ul. Wojska Polskiego 16 firmie DTS Veding 
Dariusz Kędziora z przeznaczeniem na 
zamontowanie sześciu automatów 
samosprzedających gorące napoje i kanapki. 

151/2021  

przyznania nagrody rocznej za rok 
2020 Dyrektorowi podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku – Pani 
Jadwidze Radziejewskiej. 

Przyznano nagrodę roczną dyrektorowi podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku – 
Pani Jadwidze Radziejewskiej w wysokości 
dwukrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w roku 2020. 

152/2021  
powołania Pocztu Sztandarowego 

Powiatu Kłodzkiego. 
Uchwała realizowana na bieżąco. Powołano nowy skład 

pocztu. 

153/2021 15.09.2021 

przyjęcia REGULAMINU XVIII 
EDYCJI POWIATOWEGO 
KONKURSU EKOLOGICZNO-
PRZYRODNICZEGO DLA SZKÓŁ 
ŚREDNICH POWIATU 
KŁODZKIEGO. 

30.11.2021 rozstrzygnięto konkurs. 

154/2021 15.09.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

155/2021 21.09.2021 
wyrażenia zgody na przyjęcie przez 

Zespół Szkół Specjalnych w Nowej 
Rudzie darowizny pieniężnej. 

Uchwała została przesłana do Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowej Rudzie celem realizacji 

156/2021 21.09.2021 
udzielenia pełnomocnictwa 

pracownikowi Wydziału Oświaty do 
reprezentowania Powiatu 

Uchwała została przesłana do Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowej Rudzie celem realizacji. 

08.09.2021 

08.09.2021 

08.09.2021 

08.09.2021 
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Kłodzkiego w celu realizacji 
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i 
Nauki pn. "Poznaj Polskę". 

157/2021 28.09.2021 

udzielenia pełnomocnictwa  
Dyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego  im. Bolesława 
Chrobrego  w Kłodzku do 
reprezentowania Powiatu 
Kłodzkiego celu realizacji projektu 
w ramach programu  Erasmus+. 

Pełnomocnictwo numer zostało przesłane do Systemu 
Informacji Oświatowej. 

158/2021 28.09.2021 

zmiany Uchwały  nr 157/2018 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie  
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb 
jednostki. Zmiany dotyczą struktury referatu Audytu 
Wewnętrznego i Kontroli oraz Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

159/2021 28.09.2021 
zasad prowadzenia scentralizowanych 

rozliczeń podatku od towarów i 
usług przez Powiat Kłodzki. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

160/2021 28.09.2021 

zmiany uchwały nr 226/2019 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
23 grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnych potrzeb organizacyjnych w jednostce. W 
zamian za uprzednio istniejące dwa stanowiska 
Konsultantów wprowadzono stanowisko Głównego 
specjalisty koordynatora do spraw medycznych 

i opiekuńczych oraz stanowisko pomocy 
administracyjnej. 

161/2021 28.09.2021 

zmiany Uchwały nr 101/2021 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
23 czerwca 2021 r. w sprawie 
konsultacji społecznych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2022 rok, wzoru 
formularza zgłoszenia propozycji 
zadania oraz listy osób 
popierających zgłoszone zadanie 
do Budżetu Obywatelskiego 
powiatu Kłodzkiego na 2022 rok. 

Zmianie uległ załącznik dotyczący konsultacji 
społecznych. Uchwała ogłoszona na BIP. 

162/2021 29.09.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

163/2021 06.10.2021 

rozpatrzenia oferty Towarzystwa 
Miłośników Gorzanowa, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Na podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Zadanie zostało wykonane, termin złożenia 
sprawozdania mija 27 stycznia br. 

164/2021 13.10.2021 

skierowania do konsultacji  projektu 
„Programu współpracy Powiatu 
Kłodzkiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 

Nie wpłynęły żadne uwagi, Program Współpracy został 
przekazany na posiedzenie zpk, a następnie 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 
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rok 2022”. 

165/2021 13.10.2021 

powołania zespołu do 
przeprowadzenia kontroli 
w "Zespole Opieki Zdrowotnej" 
w Kłodzku oraz zatwierdzenia 
programu kontroli. 

Zgodnie z kompetencją ustawową podmiotu tworzącego 
wynikającą w art. 121 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 roku  o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 
t.j. ) oraz zapisem niniejszej uchwały w dniach 
8.11.2021r. – 19.11.2021r. przeprowadzono kontrolę 
podmiotu. Zakres kontroli: 

a) Realizacja zadań określonych w regulaminie i 
statucie, 

b) Dostępność i jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, 

c) Prawidłowe gospodarowanie mieniem, 
d) Gospodarka finansowa, 
e)   Skargi pacjentów. 
Podczas kontroli nie wykazano nieprawidłowości. 

166/2021 15.10.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

167/2021 20.10.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
pracownikowi Wydziału Oświaty do 
składania wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego na realizację 
inwestycyjnych zadań jednostek 
samorządu terytorialnego 
polegających na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury – „Laboratoria 
przyszłości”. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości”. Na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa zostały złożone wnioski dla szkół o 
udzielenie wsparcia finansowego. 

168/2021 20.10.2021 

udzielenia pełnomocnictwa 
pracownikowi Wydziału Oświaty do 
reprezentowania Powiatu 
Kłodzkiego w celu realizacji 
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i 
Nauki pn. "Poznaj Polskę". 

Pełnomocnictwo numer 26/2021 zostało przesłane do 
Systemu Informacji Oświatowej 

169/2021 20.10.2021 

wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środka trwałego 
będącego na stanie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA 
KM 1635 będącego na stanie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku na rzecz Domu Pomocy 
Rodzinie w Nowej Rudzie. 

170/2021 20.10.2021 

wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny pieniężnej  przez 
Placówkę Opiekuńczo - 
Wychowawczą Nr 1 w 
Domaszkowie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na przyjęcie 
przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 1 w 
Domaszkowie darowizny pieniężnej w wysokości 2 
000 zł. 

171/2021 20.10.2021 

zatwierdzenia listy propozycji zadań 
zgłoszonych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na rok 2022, które 
zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców. 

Zatwierdzono zadania do realizacji, poddano je pod 
głosowanie. Do głosowano zatwierdzono 22 zdania. 

172/2021 20.10.2021 ogłoszenia otwartego  konkursu ofert W dniu 22.10.2021r. Ogłoszono konkurs na realizację 
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na realizację zleconego zadania 
administracji rządowej 
„Powierzenie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
celem udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w 2022 roku”. 

zleconego zadania administracji rządowej 
„Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu kłodzkiego w 2022 roku” W wyniku 
ogłoszenia została złożona jedna oferta na realizację 
zadania przez Fundację w Służbie Wsi z Wrocławia. 

173/2021 20.10.2021 

ogłoszenia naboru członków komisji 
konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zleconego  
zadania  administracji rządowej 
„Powierzenie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
celem udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w 2022 roku”. 

W dniu 22.10.2021r ogłoszono  nabór członków komisji 
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizację zleconego  
zadania  administracji rządowej „Powierzenie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu kłodzkiego w 2022 roku”. Żadna z organizacji 
pozarządowych nie zgłosiła członków do składu 
komisji konkursowej. 

174/2021 20.10.2021 

zmiany Uchwały  nr 157/2018 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie  
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb 
jednostki. Zmiany dotyczą struktury wydziału 
Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych. 

175/2021 28.10.2021 
rozwiązania umowy o pracę 

z  dyrektorem   podmiotu 
leczniczego "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku. 

Z dniem 18.10.2021r. rozwiązano umowę o pracę z 
dyrektorem podmiotu leczniczego "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku p. Jadwigą Radziejewską w 
związku z przejściem na emeryturę. 

176/2021 28.10.2021 
zatrudnienia p. Jadwigi Radziejewskiej 

na stanowisku  p.o dyrektora 
podmiotu leczniczego "Zespół 
Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku. 

Od 2.11.2021r. zatrudniono p. Jadwigę Radziejewską  
na stanowisku p.o dyrektora podmiotu leczniczego 
„Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, zatrudnienie 
obejmuje okres  do dnia nawiązania stosunku pracy z 
osobą wyłonioną w wyniku zakończonego 
postępowania konkursowego na stanowisko 
kierownika podmiotu lecz nie dłużej niż do dnia 28 
kwietnia 2022 roku. 

177/2021 29.10.2021 
podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za III kwartał 
2021 roku. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

178/2021 29.10.2021 
udzielenia dotacji podmiotowi 

leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na zakup 
środków trwałych. 

Zgodnie z umową  nr CRU/ZKB/401/2021 
z dnia 29.10.2021r. , po przedłożeniu przekazującemu 

dotację faktury VAT potwierdzającej dokonanie 
zakupu, jednostce została przekazana dotacja w 
wysokości 191 297,25 złotych na zakup środków 
trwałych. Dotacja została rozliczona zgodnie z 
umową. 

179/2021 29.10.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
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Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

180/2021 10.11.2021 wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na najem. 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził 
zgodę podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na:                                      1. 
Dzierżawę Przedsiębiorstwu Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku S.A.  w restrukturyzacji, 
części terenu niezabudowanego zlokalizowanego na 
terenie Szpitala w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 
36 C z przeznaczeniem na parkowanie autokaru.                             
2. Najem powierzchni  w Kłodzku przy ulicy Szpitalnej 
1a i przy ul. Wojska Polskiego 16 firmie DTS Veding 
Dariusz Kędziora z przeznaczeniem na 
zamontowanie sześciu automatów 
samosprzedających gorące napoje i kanapki. 

181/2021 10.11.2021 
oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej podmiotu leczniczego 
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w 
Kłodzku. 

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j.) w związku z art 53a ust.4 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.2021.711t.j) dokonano oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego 
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. ZPK dokonał 
negatywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w 
Kłodzku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

182/2021 10.11.2021 

powołania składu komisji konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania „ Powierzenie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
powiatu kłodzkiego w roku 2022”. 

Powołano komisję konkursową do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania „ Powierzenie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 
roku 2022” w składzie: Piotr Marchewka-
Przewodniczący, Członkowie: Grzegorz Gredys, 
Beata Gierlicka. 

183/2021 22.11.2021 
wyrażenia zgody na likwidację środka 

trwałego będącego na stanie Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej 
Rudzie. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
środków trwałych będących na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie: maszyna specjalna- 
ubijarka cukiernicza, rok produkcji 1980; piekarnik 
elektryczny PE 3, rok produkcji 1993 r.; wirówka 
pralnicza, rok produkcji 1990 r. Wskazane środki 
trwałe z uwagi na długotrwałe i częste użytkowanie 
znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym. 

184/2021 22.11.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia. 

wykaz nieruchomości niezabudowanej  poł.   w Bystrzycy 
Kłodzkiej  w rejonie ul. Floriańskiej   (dz. nr 4/5 i nr 
4/9, AM-1, obręb Niedźwiedna) przeznaczonej do 
sprzedaży  wywieszony został na okres 21 dni  w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz 
zamieszczony na stronie internetowej Starostwa,     a 
informacja                           o wywieszeniu wykazu 
zamieszczona na stronie www.doba.pl. Po terminie 
wywieszenia wykazu zostanie przeprowadzony I 
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przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości. 

185/2021 22.11.2021 

rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Kultura u Źródeł złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Na podstawie decyzji ZPK została zawarta umowa z 
beneficjentem na wykonanie zadania publicznego. 
Zadanie zostało wykonane, termin złożenia 
sprawozdania mija 19 stycznia br. 

186/2021 22.11.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej  do zbycia. 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości w 
sposób określony w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami. Sporządzony został protokół 
uzgodnień w sprawie darowizny działek, który będzie 
podstawą do sporządzenia aktu notarialnego 
darowizny (dz. 195/2 i 195/3, AM-1, obręb Nowa 
Wieś). Zawarcie aktu planuje się na m-c luty br. 

187/2021 22.11.2021 
sporządzenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej  do nieodpłatnego 
zbycia. 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości w 
sposób określony w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami.  Sporządzony został protokół 
uzgodnień w sprawie darowizny działki, który będzie 
podstawą do sporządzenia aktu notarialnego 
darowizny (dz. 25/1, AM-1, obręb Wrzosówka).    
Zawarcie aktu planuje się na m-c luty br. 

188/2021 22.11.2021 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia. 

wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowym  (dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa 
Ruda),   poł.  w Nowej Rudzie przy  ul.  Obozowej 
przeznaczonej do zbycia wywieszony został na okres 
21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa,   
a informacja   o wywieszeniu wykazu umieszczona na 
stronie www.doba.pl. Po terminie wywieszenia 
wykazu zostanie przeprowadzony I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 

189/2021 30.11.2021 

wyboru i dofinansowania oferty 
złożonej w konkursie ofert 
„Powierzenie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
celem udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w roku  2022". 

Dokonano wyboru oferty złożonej w konkursie ofert 
„Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu kłodzkiego w roku  2022". Złożona w 
postępowaniu konkursowym oferta przez Fundację w 
Służbie Wsi z Wrocławia spełniła wymogi formalne i 
merytoryczne. W 2022 roku Fundacja w Służbie Wsi 
będzie realizowała w/w zadanie. 

190/2021 30.11.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

191/2021 01.12.2021 

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Marty Szymańskiej Soroko-
nauczycielki ubiegającej  się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

Uchwała weszła w życie. 
Została opublikowana na BIP Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku. Skład komisji poinformowano o terminie 
egzaminu pismem z  dnia 06.12.2021r. sygn. 
OSW.4370.2.2021.OZ3. Na jej podstawie 
przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne w 
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sprawie awansu nauczycielki na stopień nauczyciela 
mianowanego . 

192/2021 01.12.2021 

określenia formy przekazywania 
sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną do jednostek 
organizacyjnych powiatu kłodzkiego. 

193/2021 01.12.2021 

wyboru długości okresu średniej 
arytmetycznej stosowanego do 
wyliczenia relacji określonej w art. 
243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

Uchwałę przekazano do Rady Powiatu Kłodzkiego i 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
Zespół w Wałbrzychu 

194/2021 09.12.2021 
wyrażenia zgody na przyjęcie przez 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Bystrzycy Kłodzkiej darowizny 
pieniężnej. 

Uchwała została przesłana do Dyrektora Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej celem 
realizacji. 

195/2021 09.12.2021 
przekazania darowizny rzeczowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krosnowicach. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego przekazał OSP w 
Krosnowicach agregat prądotwórczy  EISEMANN E 
2400 Umową darowizny    z dnia 15.12.2021 r. 

196/2021 09.12.2021 
przekazania darowizny rzeczowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej                                             
w Kudowie – Czermnej. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego przekazał OSP w Kudowie - 
Czermnej  lodówko – zamrażarkę HISENSE Umową 
darowizny z dnia 22.12.2021 r. 

197/2021 09.12.2021 

ogłoszenia konkursu pn. „Kultura 
w powiecie kłodzkim” na realizację 
zadań publicznych powiatu 
kłodzkiego przez państwowe 
i samorządowe instytucje kultury 
oraz szkoły muzyczne w 2022 roku. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 
Wpłynęło 7 ofert, które zostaną ocenione pod 
względem formalnym i merytorycznym. 

198/2021 09.12.2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury fizycznej i sportu w 2022 
roku. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

199/2021 09.12.2021 

ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego w zakresie 
kultury fizycznej i sportu w 2022 
roku. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Nie 
wpłynęło żadne zgłoszenie. 

200/2021 09.12.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

201/2021 09.12.2021 
przekazania darowizny rzeczowej dla 

podmiotu leczniczego  "Zespół  
Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku 

Zgodnie z umową  nr CRU/ZKB/456/2021 z dnia 
20.12.2021r. , przekazano darowiznę rzeczową tj. 
sprzęt medyczny na potrzeby ZOZ w Kłodzku na 
kwotę 9 206,16 zł. . 

202/2021 09.12.2021 wyznaczenia apteki do pełnienia Zgodnie z art. 41 oraz 42 ustawy o samorządzie 
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dyżuru w porze nocnej w dniu 
31 grudnia 2021 r. na terenie 
Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko. 

powiatowym oraz art. 94 ustawy prawo 
farmaceutyczne wyznaczono w ramach zastępstwa 
aptekę „Nova” w Kłodzku przy ul. Harcerzy 1 do 
pełnienia dyżuru nocnego w dniu 31 grudnia 2021 
roku w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu 
kłodzkiego dostępu do leków. 

203/2021 09.12.2021 
ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
turystyki w 2022 r. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Nabór 
trwa do 20 stycznia br. 

204/2021 09.12.2021 

ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
turystyki w 2022 r. 

Ogłoszenie o naborze członków Komisji zostało 
wywieszone na stronie BIP i stronie powiatu oraz na 
tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie. 

205/2021 09.12.2021 
ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2022 r. 

Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na stronie 
BIP i stronie powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Nabór 
trwa do 20 stycznia br. 

206/2021 09.12.2021 

ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu 
kultury w 2022 r. 

Ogłoszenie o naborze członków Komisji zostało 
wywieszone na stronie BIP i stronie powiatu oraz na 
tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie. 

207/2021 09.12.2021 
ogłoszenia wyników głosowania oraz 

zatwierdzenia zadań do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Kłodzkiego na 2022 r. 

Wyniki głodowania zostały podane do publicznej 
wiadomości i zatwierdzono zadania do realizacji. 

208/2021 16.12.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

209/2021 16.12.2021 
zawieszenia nauczyciela pełniącego 

funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzonych 
w niej uchybień związanych z zarządzaniem szkołą z 
dniem 17.12.2021roku zawieszono p. Rafała Olechę 
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora w pełnieniu 
obowiązków. 

210/2021 20.12.2021 
 

wyznaczenia zastępcy dyrektora  
Zespołu Szkół Technicznych 
w Kłodzku. 

W związku z nieobecnością p. Rafała Olechy 
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora z powodu 
zawieszenia w  pełnieniu obowiązków wyznaczono p. 
Jacka Szczepańskiego ( jednego z wicedyrektorów 
szkoły) jako osobę zastępująca dyrektora. 

211/2021 22.12.2021 

określenia sposobu postępowania 
z ofertami złożonymi w trybie 
art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w tym dokonania 
oceny formalnej i merytorycznej 

Na postawie uchwały będą rozpatrywane oferty składane 
przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
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złożonych ofert oraz oceny 
celowości realizacji zadań 
publicznych. 

212/2021 22.12.2021 
rozwiązania stosunku pracy 

z dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku. 

W dniu 2.12.2021r. p. Stanisław Sijka dyrektor ZDP w 
Kłodzku  złożył wniosek o rozwiązanie z dniem 
31.12.2021r. umowy o pracę za porozumieniem stron. 
Umowa o pracę rozwiązała się z w/w dniem. 

213/2021 22.12.2021 
ogłoszenia konkursu  na stanowisko 

dyrektora podmiotu leczniczego 
"Zespół Opieki Zdrowotnej" 
w Kłodzku. 

W dniu 23.12.2021 roku ogłoszono konkurs na 
stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. Termin składania ofert 
upłynął w dniu 5.01.2022r. Postępowanie odbyło się w 
dniach 10.01i 13.01 2022roku. 

214/2021 22.12.2021 

udzielenia pełnomocnictwa Panu  
Jackowi Szczepańskiemu  
wicedyrektorowi zastępującemu na 
czas zawieszenia dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Kłodzku w celu realizacji projektu 
w ramach programu  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała weszła w życie. Została opublikowana na BIP 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Pełnomocnictwo 
przekazane wicedyrektorowi do realizacji. 

215/2021 22.12.2021 

udzielenia pełnomocnictwa Panu  
Jackowi Szczepańskiemu  
wicedyrektorowi zastępującemu na 
czas zawieszenia dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Kłodzku w celu realizacji projektu 
w ramach programu  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Uchwała weszła w życie. Została opublikowana na BIP 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Pełnomocnictwo 
przekazane wicedyrektorowi do realizacji. 

216/2021 22.12.2021 

udzielenia pełnomocnictwa Panu  
Jackowi Szczepańskiemu  
wicedyrektorowi zastępującemu na 
czas zawieszenia dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Kłodzku w celu realizacji projektu 
w ramach programu  Erasmus+. 

Uchwała weszła w życie. Została opublikowana na BIP 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Pełnomocnictwo 
przekazane wicedyrektorowi do realizacji. 

217/2021 22.12.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
Budżetami JST BeSTi@. 

218/2021 30.12.2021 zatrudnienia  dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku. 

Od 1.01.2022 roku zatrudniono na stanowisku dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku p. Dariusza 
Kupca, w związku z rozwiązaniem z dniem 
31.12.2021 roku umowy o pracę z p. Stanisławem 
Sijką. 

219/2021 30.12.2021 zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania 
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Budżetami JST BeSTi@. 
 


